
Prezada comunidade escolar BPS, 

Nesta semana decorrente continuei nosso plano de aprendizado remoto, 

devido ao maior risco de transmissão dentro das escolas combinado com o 

aumento do número de casos positivos entre os alunos. O aprendizado 

remoto desta semana também foi uma medida preventiva, permitindo um 

período de 14 dias depois de 1º de janeiro. Esta foi a mesma estratégia que 

utilizamos após o dia de Ação de Graças. 

Semelhante à tendência que observamos após o feriado do dia de Ação de 

Graças, os casos na escola BPS agora estão em declínio, apesar da 

propagação na comunidade permanecer elevada. Nossa médica distrital, a 

doutora Katie Rudman, indicou que é sensato retornar ao aprendizado 

presencial. Portanto, assim como debatido na reunião de hoje do comitê 

gestor, venho anunciar que voltaremos ao aprendizado presencial na 

Terça-feira, 19 de janeiro. 

Com a finalidade de continuar nosso objetivo de aprendizado presencial, 

dependemos que nossos alunos, famílias e comunidade sigam os protocolos 

de saúde - evitando encontros, lavando as mãos com frequência, 

permanecendo a dois metros de distância, usando máscara, permanecendo 

em casa quando doentes, e seguindo o aconselhamento de viagens do 

estado de Massachusetts. 

O risco de transmissão na escola continua elevado. Faremos nossa parte 

para implementar e insistir com nossos protocolos de saúde e segurança 

durante o horário escolar. Precisamos de nossas famílias como parceiros 

neste esforço, fora da escola, para que nossas escolas possam permanecer o 

mais saudáveis e seguras possível. Quando tomamos conhecimento de 

encontros/aglomerações ou outras atividades que possam afetar a saúde de 

nossos alunos e funcionários através de transmissões, isso gera 

preocupação, apreensão e frustração em todas as escolas e isto 

comprometerá nossa capacidade de permanecer abertos presencialmente. 

Continuaremos monitorando nossos dados de saúde pública, consultando 

nossa médica distrital e saúde pública, enquanto continuamos gerenciando o 

mantimento das escolas abertas durante uma pandemia global. 

Obrigada por sua parceria contínua e apoio ao distrito escolar BPS. 

Atenciosamente, 

Dr. Meg Mayo-Brown 

Superintendente do distrito escolar 


